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INFORMACJA PRASOWA

Zarzuty korupcyjne w związku z zamówieniami publicznymi.
Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi funkcjonariusze Delegatury
CBA w Szczecinie w miniony wtorek zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 46 i 47
lat -współwłaścicieli jednej z firm z terenu województwa zachodniopomorskiego,
zajmującej się sprzedażą urządzeń biurowych i materiałów eksploatacyjnych.
Następnie prokurator przedstawił im zarzuty wręczenia korzyści majątkowych.
O pomocnictwo do łapownictwa podejrzany jest także kolejny 48 - letni wspólnik.
Natomiast 61 - letni Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Szczecinie usłyszał zarzuty,
dotyczące przyjmowania, w związku z pełnioną funkcją publiczną, korzyści
majątkowych. Zarzucone podejrzanym przestępstwa zagrożone są karą
pozbawienia wolności do lat 8.
Przedstawione w tej sprawie zarzuty to efekt ustaleń poczynionych w śledztwie
prowadzonym

przez

Prokuraturę

Okręgową

w

Łodzi

i

Centralne

Biuro

Antykorupcyjne. Dotyczą one 2014 roku i korzyści majątkowych o łącznej wartości
ponad 4 000 złotych, w związku z realizowanymi w ramach zamówień publicznych
dostawami urządzeń drukujących wielofunkcyjnych, materiałów eksploatacyjnych
oraz konserwacją i serwisem sprzętu biurowego. Jako pierwsi zarzuty usłyszeli
zatrzymani: 46 i 47 – latek. Następnego dnia do prokuratury zgłosił się 48 - letni
wspólnik, któremu przedstawione zostały zarzuty pomocnictwa do wręczenia korzyści
majątkowych. Zebrany materiał dowodowy doprowadził do podjęcia przez
prokuratora decyzji o przedstawieniu zarzutów Dyrektorowi Sądu Apelacyjnemu
w

Szczecinie.

Jego

przesłuchanie

odbyło

się

wczoraj.

Tytułem

środka

zapobiegawczego prokurator zastosował wobec niego zawieszenie w wykonywaniu
czynności służbowych. Co do pierwszych dwóch podejrzanych zastosowano
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poręczenie majątkowe w kwotach 10 000 i 12 000 złotych. Jak wynika z dokonanych,
ustaleń firma reprezentowana przez podejrzanych, na terenie województwa
zachodniopomorskiego realizowała dostawy do różnych instytucji państwowych.
Trwają czynności mające na celu ustalenie, czy również w innych przypadkach mogło
dochodzić do zachowań korupcyjnych. Dlatego też, wykonując postanowienia
prokuratora, w ostatnich dniach funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego
podejmowali działania mające na celu zabezpieczenia dokumentacji, dotyczącej
zamówień publicznych w kilkunastu podmiotach, do których dostawy realizowała
firma podejrzanych.
Na obecnym etapie, ze względu na dobro postępowania, nie jest możliwe
przekazanie bliższych informacji co do dokonanych ustaleń.
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